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เอกสารแสดงความประสงคของผูปกครองใหนักเรียน/นักศึกษา
ทีป่ ระสงคฉีดวัคซีนไฟเซอรฝาสีมวงเข็มกระตุน ขนาดครึ่งโดส
สวนที่ 1 : ขอควรรูเกี่ยวกับโรคโควิด 19 และวัคซีนโควิด 19
โรคโควิด 19 เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งการติดเชื้อในเด็กสามารถมีอาการไดหลากหลายตั้งแตไมมี
อาการเลย จนถึงปอดอักเสบรุนแรง หรือเสียชีวิต รอยละ 90 ของผูปวยเด็กติดเชื้อมักมีอาการไมรุนแรง โดยพบอาการเพียง
เล็กนอย เชน ไข ไอ ปวดกลามเนื้อ และมีเพียงรอยละ 5 ของผูปวยเด็กติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงหรือวิกฤติ เชน ปอดอักเสบ
รุนแรง ระบบหายใจหรือระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลว รวมถึงภาวะอักเสบหลายระบบในเด็ก ภาวะแทรกซอนมักพบในผูปวย
กลุมเสี่ยงสูง เชน เด็กเล็กอายุนอยกวา 1 ป ผูปวยที่มีโรคประจําตัว เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคปอดเรื้อรัง
หรือภาวะภูมิคุมกันบกพรอง ในประเทศไทยพบวาแมจะมีการติดเชื้อในเด็กอายุนอยกวา 18 ปในสัดสวนที่สูงขึ้น แตผูปวยเด็ก
ที่ติดเชื้อโรคโควิด 19 สวนใหญมักมีอาการไมรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตนอยมาก
วัคซีนมีประสิทธิภาพในการปองกันการเจ็บปวยจากโรคโควิด 19 ไดในระดับสูง และสามารถชวยลดความรุนแรงของโรคได
การฉีดวัคซีนอาจปองกันโรคแบบไมรุนแรงหรือไมมีอาการไมได ดังนั้นผูที่ไดรับวัคซีนจึงยังอาจจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได
จึงจําเปนตองปฏิบัติตามคําแนะนําและมาตรการอื่น ๆ ตามที่ศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุขกําหนด เชน สวมหนากากอนามัย เวนระยะหาง
หมั่นลางมือ ลงทะเบียนเมื่อเขาไปยังสถานที่ เปนตน
วัคซีนไฟเซอรชนิดฝาสีมวง เปนวัคซีนชนิดเอ็มอารเอ็นเอ (mRNA vaccine) ของบริษัท ไฟเซอร ไบโอเอ็นเทค (PizerBioNTech) ซึ่งเปนวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถปองกันการนอนโรงพยาบาลเนื่องจากปวยหนักและเสียชีวิตได มีขอบงชี้ใน
การใหวัคซีนในบุคคลอายุ 12 ปขึ้นไป โดยฉีดเขากลามเนื้อ 2 ครั้ง หางกัน 3 - 4 สัปดาห และสามารถใหวัคซีนไฟเซอรเปนเข็ม
กระตุน เข็ มที่ 3 โดยมี ระยะห างจากเข็ ม ที่ 2 เป น ระยะเวลาตั้งแต 4-6 เดื อ น ขึ้ น ไป ซึ่ งสามารถให วัค ซี น ในปริม าณ
15 ไมโครกรัม/โดส สามารถกระตุนภูมิคุมกันไดใกลเคียงการไดรับวัคซีนขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส แตอาจมีผลขางเคียง
นอยกวาการไดรับวัคซีนขนาด 30 ไมโครกรัม/โดส เปนเข็มกระตุน โดยมีขอหามในการรับวัคซีนไฟเซอร ไดแก บุคคลที่มี
อาการแพอยางรุนแรงในการฉีดวัคซีนเข็มแรก บุคคลที่แพวัคซีนและสารที่เปนสวนประกอบของวัคซีนอยางรุนแรง ผูที่มีอายุ
นอยกวา 12 ป ผูทมี่ ีความเจ็บปวยเฉียบพลัน และหญิงตั้งครรภที่มีอายุครรภนอยกวา 12 สัปดาห
ผูที่มีความประสงครับวัคซีน ไฟเซอรควรมีการเตรียมตัวกอนรับวัคซีน ไดแก ปฏิบัติตัวตามปกติ พักผอนใหเพียงพอ
ออกกําลังกายตามปกติ ทําจิตใจให ไมเครียดหรือวิตกกังวล หากเจ็บป วยไมสบายควรเลื่อนการฉีด ออกไปกอน ผูที่มีโรค
ประจําตัวต าง ๆ สามารถรับ วัค ซีน ได รับประทานยาประจํ าได ตามปกติ ยกเวนโรคที่มี ความเสี่ยงที่ อาจ อันตรายถึงชี วิต
โรคที่ยังควบคุมไมได มีอาการกําเริบ หรืออาการยังไมคงที่ เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคทางระบบประสาท เปนตน
ในผูที่ไมแนใจหรืออาการยังไมคงที่ ควรใหแพทยผูดูแลเปนประจําประเมินกอนฉีด และการมีประจําเดือนไมเปนขอหามในการ
ฉีดวัคซีน
จากการศึกษาผลขางเคียงของการฉีดวัคซีนไฟเซอรในเด็กและวัยรุน พบวามีความปลอดภัยสูง ไมแตกตางกับการฉีด
ในประชากรกลุม อายุอื่น ๆ โดยผลขางเคี ยงที่ พ บบอ ย ไดแก เจ็บ ในตํา แหนงที่ฉี ด ออนเพลี ย ปวดศีรษะหรือมี ไข มัก พบ
ผลขางเคียงหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่สองมากกวาหลังการฉีดเข็มแรกเล็กนอย สวนมากอาการไมรุนแรงและหายไปไดเองใน 1-2 วัน
หากพบอาการดังกลาว แนะนําใหรับประทานยาพาราเซทตามอล และควรงดออกกําลังกายหลังไดรับวัคซีนนาน 1 สัปดาห
แมวาวัคซีนเหลานี้จะไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วามีความปลอดภัยและใหใชไดแลวก็ตาม
แตการฉีดวัคซีนนี้ก็ยังสามารถทําใหเกิดอาการแพรุนแรง (anaphylaxis) ซึ่งเปนปฏิกิริยาภูมิแพแบบฉับพลัน โดยมากมักเกิด
ภายใน 5-30 นาทีหลังจากฉีดวัคซีน อาการแพรุนแรงมักมีอาการทั่วรางกายหรือมีอาการแสดงหลายระบบ เชน หอบเหนื่อย
แนวทางการใหบริการวัคซีนไฟเซอรฝาสีมวง เปนเข็มกระตุน ขนาดครึ่งโดส ผานระบบสถานศึกษา
สําหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ป ขึ้นไป ทีม่ ีประวัติการไดรับวัคซีนไฟเซอรครบ 2 เข็ม
ฉบับวันที่ 12 เมษายน 2564

หลอดลมตี บ หมดสติ ความดัน โลหิ ต ต่ํ า ผื่น ลมพิ ษ ปากบวม หน าบวม คลื่น ไส อาเจีย น หรือ อาจมี ค วามรุนแรงถึงชีวิ ต
จึงจําเปนตองสังเกตอาการหลังการฉีดอยางนอย 30 นาทีในสถานพยาบาลหรือสถานที่ฉีดวัคซีนเสมอ
จากขอมูลของศูนยควบคุมและปองกันโรค ประเทศสหรัฐอเมริกา (US CDC) ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 พบรายงาน
การเกิดภาวะกลามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือ เยื่อหุมหัวใจอักเสบภายหลังการฉีดวัคซีนชนิดเอ็มอารเอ็นเอ ในผูที่มีอายุ 12-17 ป
ได โดยพบอาการดังกลาวหลังฉีดเข็มที่สองมากกวาเข็มที่ 1 และมักพบในเพศชาย (ประมาณ 66.7 รายจากการฉีดวัคซีน
1 ลานโดส) และเพศหญิง (ประมาณ 9.1 รายจากการฉีดวัคซีน 1 ลานโดส) โดยอาการที่พบ เชน การเจ็บหนาอก หายใจไมอิ่ม
หรือ ใจสั่น อยางไรก็ตาม จากการติดตามผูที่ไดรับการวินิจฉัยภาวะกลามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือ เยื่อหุมหัวใจอักเสบในระยะสั้น
พบวา สวนใหญสามารถกลับมาใชชีวิตเปนปกติไดภายหลังการรักษา
หากผูรับวัคซีนเกิดอาการไมพึงประสงคหรือไมมั่นใจวาอาการดังกลาวเกิดจากวัคซีนหรือไม ควรแนะนําใหผู ปกครอง/
ผูรับวัคซีนปรึกษาแพทยเพิ่มเติม โดยเฉพาะอยางยิ่งหากมีอาการไมพึงประสงคที่รุนแรงและเกิดขึ้นในชวง 4 สัปดาหหลังฉีด
วัคซีน และหากฉีดวัคซีนแลวมีปฏิกิริยาแพรุนแรง เชน มีผื่นทั้งตัว หนาบวม คอบวม หายใจลําบาก ใจสั่น วิงเวียนหรือออนแรง
หรือมีอาการแขนขาออนแรง รวมถึงหากมีอาการเจ็บแนนหนาอก หายใจเหนื่อย หรือหายใจไมอิ่ม ใจสั่น ซึ่งเปนอาการที่สงสัย
ภาวะกลามเนื้อหัวใจอักเสบ/เยื่อหุมหัวใจอักเสบ ควรรีบไปพบแพทย หรือโทร 1669 เพื่อรับบริการทางการแพทยฉุกเฉิน
สวนที่ 2 : เอกสารแสดงความประสงคของผูปกครองใหบุตรหลานฉีดวัคซีนไฟเซอรฝาสีมวงเข็มกระตุน ขนาดครึ่งโดส
ขาพเจา ชื่อ - นามสกุล..............................………………..…………………หมายเลขโทรศัพท (ผูปกครอง) .......................................
ผูปกครองของ............................................................................................มีความสัมพันธเปน.....................................................
ที่อยู……………………………….………………...............................………หมูท …ี่ ………….……..…ถนน......................................................
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต…………………………….…….....………จังหวัด...................................................
หมายเลขโทรศัพท (นักเรียน).................................................
ชื่อ-นามสกุล (นักเรียน)……………………..…………........................................… อายุ......………ป วัน/เดือน/ปเกิด............................
เลขประจําตัว 13 หลัก/หมายเลขหนังสือเดินทาง (กรณีชาวตางประเทศ)............................................. สัญชาติ.........................
ชื่อสถานศึกษา..................................................................................ชั้น/ป......................................................หอง......................
ทั้งนี้ ขาพเจาไดรับทราบขอมูลและไดซักถามรายละเอียดจนเขาใจเกี่ยวกับวัคซีนไฟเซอรและอาการไมพึงประสงคของวัคซีนที่
อาจเกิดขึ้น เปนที่เรียบรอยแลว
ประสงคใหบุตรหลาน ฉีดวัคซีนไฟเซอรฝาสีมวงเข็มกระตุน ขนาด 15 ไมโครกรัม/โดส โดยสมัครใจ
ขาพเจา
ไมประสงคใหบุตรหลาน ฉีดวัคซีนไฟเซอรฝาสีมว งเข็มกระตุน ขนาด 15 ไมโครกรัม/โดส
และรับรองวาขอมูลเปนความจริง
ลงชื่อ..............................................................................ผูปกครอง/ผูแ ทนโดยชอบธรรม
(...............................................................................)
วันที่............./........................./..................
หมายเหตุ : ขอใหนําเอกสารนี้แสดงแกครูประจําชั้นและเจาหนาทีผ่ ใู หบริการ ในวันที่ฉีดวัคซีน

แนวทางการใหบริการวัคซีนไฟเซอรฝาสีมวง เปนเข็มกระตุน ขนาดครึ่งโดส ผานระบบสถานศึกษา
สําหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ป ขึ้นไป ทีม่ ีประวัติการไดรับวัคซีนไฟเซอรครบ 2 เข็ม
ฉบับวันที่ 12 เมษายน 2564

แบบคัดกรองกอนรับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอรฝาสีมวงเข็มกระตุน ขนาดครึ่งโดส
สําหรับนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 หรือเทียบเทา
คําชี้แจง ใหผูปกครอง กรุณากรอกขอมูลโดยทําเครื่องหมาย 3 ในชองวางตามความจริง เพื่อเจาหนาที่
จะไดพิจารณาวา นักเรียน/นักศึกษา สามารถฉีดวัคซีนไดหรือไม
1 นักเรียนมีอายุไมถึง 12 ปบริบูรณ ณ วันที่ฉีด
2 นักเรียนไมมีประวัติการไดรับวัคซีนไฟเซอรฝาสีมวง ครบ 2 เข็ม เปนระยะเวลาตั้งแต
4 – 6 เดือน ขึ้นไป
3 นักเรียนเคยมีประวัติแพ วัคซีนโควิด 19 หรือสวนประกอบของวัคซีนโควิด 19 หรือมี
ปฏิกิริยาจากการฉีดครั้งกอนอยางรุนแรง (พิจารณาใหวัคซีนโควิด 19 ชนิดอื่นแทน)
4 นักเรียนไดตรวจพบเชื้อโควิด 19 ภายใน 3 เดือน
5 นักเรียนมีโรคประจําตัวที่รุนแรงที่อาการยังไมคงที่ ไมสามารถควบคุมอาการของโรคได
เชน โรคหัวใจ โรคทางระบบประสาท และโรคอื่น ๆ ที่เพิ่งจะมีอาการกําเริบ ยกเวน
แพทยผูดูแลเปนประจําไดประเมินแลววาใหวัคซีนได (ผูที่มีโรคประจําตัวเหลานี้
ควรปรึกษาแพทยกอนรับวัคซีน)
6 นักเรียนอยูระหวางตั้งครรภ ที่มีอายุครรภ นอยกวา 12 สัปดาห
7 นักเรียนมีความเจ็บปวยที่ตองอยูในโรงพยาบาลหรือเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาไมเกิน
14 วัน (ยกเวนแพทยใหความเห็นวาสามารถรับวัคซีนได)
8 นักเรียนกําลังมีอาการปวยไมสบายใด ๆ (ควรรักษาใหหายปวยกอน)
9 นักเรียนไดรับวัคซีนใด ๆ มากอนในชวง 14 วันหรือไม
10. นักเรียนมีความกังวลใจมากในการรับวัคซีนโควิด 19
(ขอใหรับคําปรึกษาจากแพทยหรือบุคลากรทางการแพทย เพื่อทําความเขาใจและคลาย
ความกังวลกอนรับวัคซีนโควิด 19)

 ใช

 ไมใช

 ใช

 ไมใช

 ใช

 ไมใช

 ใช

 ไมใช

 ใช

 ไมใช

 ใช

 ไมใช

 ใช

 ไมใช

 ใช
 ใช
 ใช

 ไมใช
 ไมใช
 ไมใช

หมายเหตุ: หากนักเรียน/นักศึกษาในสถาบันการศึกษาดังกลาว มีอายุเกิน 18 ป ใหรับวัคซีนไฟเซอรฝาสีมวง
เข็มกระตุนได
พรอมกับนักเรียนรวมสถาบันการศึกษา
ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวเปนความจริง
ลงชื่อ.....................................................................ผูปกครอง/ผูแทนโดยชอบธรรม
(..................................................................................................)
วันที่............./........................./..................

หมายเหตุ : ขอใหนําเอกสารนี้แสดงแกเจาหนาที่ผูใหบริการ ในวันที่ฉีดวัคซีน
แนวทางการใหบริการวัคซีนไฟเซอรฝาสีมวง เปนเข็มกระตุน ขนาดครึ่งโดส ผานระบบสถานศึกษา
สําหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ป ขึ้นไป ทีม่ ีประวัติการไดรับวัคซีนไฟเซอรครบ 2 เข็ม
ฉบับวันที่ 12 เมษายน 2564

